
Verslag Special Olympics European Games 2014, Opening Eyes. !
Zaterdag 13/9 werd in een afgeladen vol paleis 12 van Heizel 
Expo het startschot gegeven voor de 4-jaarlijkse Europese 
Spelen van Special Olympics, een olympisch geïnspireerde 
sportorganisatie voor atleten met een verstandelijke 
beperking. Deze “games of the heart” vormen een gelegenheid 
om de inclusie van personen met een verstandelijke beperking 
in de maatschappij aan te kaarten. Al te vaak worden personen 
met een verstandelijke beperking uitgesloten. Tijdens deze 
Spelen krijgen zij de gelegenheid om zichzelf te bewijzen, om 
te strijden voor de eer. !
Het is voor de eerste maal dat België de Europese Spelen 
mocht organiseren. Hiervoor werd gedurende anderhalf jaar 
alles in het werk gezet om de organisatie van deze grootse 
Spelen tot een waar feest voor de atleten te leiden. 2.000 
atleten, afkomstig uit 58 landen en begeleid door ruim 1.000 
coaches en trainers werden gedurende 9 dagen opgevangen in 
Sunparks Kempense Meren te Mol. Dit unieke concept van één 
groot atletendorp in te richten bleek een waar een succes en 
heeft de beleving van de atleten versterkt. Elk dag reed een 
colonne van bussen van Mol naar Antwerpen waar de competities 
plaatsvonden. De scheldestad heeft dan ook haar beste 
faciliteiten ter beschikking gesteld. (Antwerp Expo, Den Uyt, 
Het Rooi, Wezenberg en het Steenplein) !
Net zoals op de jaarlijkse Nationale Spelen werd er ook in 
dit kader een gezondheidsprogramma, Healthy Athletes, 
georganiseerd. Dit gezondheidsprogramma heeft als doel de 
atleten te screenen en indien nodig door te verwijzen naar 
desbetreffende gezondheidsverstrekker. Gedurende 6 dagen 
hebben we de atleten vrijwillig getest op verschillende 
aspecten van hun gezondheid. Dat de nood hoog is, is 
duidelijk aan de cijfers te zien : 
- 1,5% heeft geen verzorging nodig aan de voeten (huid/nagel 
en structurele problemen) 

- 50% ondervindt problemen aan spieren, beenderen en 
gewrichten 
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- 33% ondervindt problemen aan organen en bindweefsels 
- 48% ondervindt gehoorverlies, waarvan het overgrote 
gedeelte makkelijk op te lossen is door het verwijderen van 
oorsmeer/oorstoppen 

- ruim 40% heeft vermijdbare/te behandelen problemen die 
leiden tot vertroebeling van het zicht 

- 15% heeft zichtbare cariës !
Op zondag 14 september werd Healthy Athletes officieel 
geopende door niet minder dan Tim Shriver, voorzitter van 
Special olympics en zoon van oprichtster Eunice Kennedy-
Shriver, vergezeld door Gonzales Stubbe, voorzitter van Lions 
Clubs België en eigenaar van Group S, alsook een Nederlandse 
atleet. (foto : ribbon) 
Het bezoek van Tim Shriver, die ruim een halve dag uittrok om 
Healthy Athletes te bezoeken, onderstreept des te meer het 
belang dat Special Olympics hecht aan goede aangepaste zorgen 
voor personen met een verstandelijke beperking. !
Eén van de 7 programma’s van Healthy Athletes is het Special 
Olympics Lions Clubs International Opening Eyes (SOLCIOE) 
programma. Hier worden de ogen van de atleet getest. 
- Visus 
- Rechte stand van de ogen (forie/tropie) 
- Autorefractie en non-contact tonometrie 
- biometrie van het externe en interne oog 
- kleurentest en stereotest 
Elke test is door middel van kleine aanpassingen op maat van 
personen met een verstandelijke beperking gebracht. Zo maken 
we geen gebruik van letterkaarten voor de visus, maar van Lea 
symbool charts. Hierdoor zijn we in staat om op een 
eenvoudige wijze toch een goede oogtest uit voeren. 
Gedurende deze 6 dagen hebben ongeveer 50 vrijwilligers per 
dag geholpen om in totaal 998 atleten met een verstandelijke 
beperking op te meten. In totaal werden 548 optische brillen 
en net geen 600 zonnebrillen weggegeven. Alle monturen en 
zonnebrillen worden door Safilo geschonken, Essilor voorziet 
de optische glazen in policarbonaat. Essilor Belgium verzorgt 
dan nog eens de montage van de 548 optische brillen. Deze 
worden dan per land verzameld en opgestuurd, zodat de lokale 
organisatie van Special Olympics ervoor kan zorgen dat de 
brillen bij de juiste atleten terecht komen. De apparatuur 
die we in bruikleen gekregen hebben van Van Hopplynus Ophtlm 
was het nieuwste van het nieuwste. Snelle en accurate 
toestellen om de testing vlotter en dus aangenamer te laten 
verlopen voor de atleten. Studenten in optiek/optometrie en 
oogartsen waren onder de indruk. !
Voor sommige atleten hebben we werkelijk hun leven veranderd, 
want goed zien is beter leven. Zo is er één atleet uit 
Turkmenistan die nog nooit een oogmeting heeft gehad, laat 



staan een bril en slechts 1/10 visus had. Na de testing en 
een grondige refractie hebben we een bril voorgeschreven van 
-22 Dpt. Toen deze atleet dit in de pasbril had begon ze 
spontaan rond te kijken uit verwondering. De coach had de 
tranen in de ogen en vroeg zich af hoe het komt dat dit nooit 
eerder opgemerkt was. !
Wel net daar zit hem heel het probleem. Omwille van de 
verstandelijke beperking hebben zij een veel hogere 
pijngrens, heb zij ook geen besef van normen en hebben zij 
ook schrik om voor zichzelf op te komen, waardoor zij hun 
situatie maar voor normaal nemen. Het is een groep die niet 
mondig is. 
We dienen dan ook gezondheidszorg naar personen met een 
verstandelijke beperking om te vormen door deze te 
organiseren zodanig dat elke persoon met een verstandelijke 
beperking op regelmatige tijdstippen gescreend wordt, eerder 
dan dat de persoon zelf eerst een klacht moet hebben en dan 
ook zich zelf moet wenden tot de gezondheidsverstrekker. Dit 
werd samen met het RIZIV, politieke beleidsmakers, Tolbo en 
vertegenwoordigers van beroepsfederaties uit de 
gezondheidszorg op ma 20/09 besproken. Er werd dan ook 
beslist om een taskforce op te richten onder leiding van het 
RIZIV om de gezondheidszorg aan te passen aan de noden van 
personen met een verstandelijke beperking en dit gedurende de 
volgende jaren. We spreken af om telkens tijdens de Nationale 
Spelen van Special Olympics samen te komen en te bespreken 
welke verdere stappen ondernemen moeten worden. Special 
Olympics Healthy Athletes wil slechts de motor zijn om 
gezondheidszorg naar deze groep mensen te verbeteren. Want we 
mogen niet vergeten dat slechts de 5% ‘beste’ personen met 
een verstandelijke beperking deelnemen aan Special Olympics. 
De 95% anderen zijn nog meer getroffen. In totaal zijn er 
160.000 mensen in België met een verstandelijke beperking. En 
als we de gezondheidszorg voor hen beter kunnen maken, dan 
hebben we ook de gezondheidszorg voor iedereen beter gemaakt. !
Dit alles is slechts mogelijk door onze sponsors en 
vrijwilligers. Ik dan dan ook Lions Clubs MD112, Essilor, Van 
Hopplynus Ophtalm, Safilo, Leo Clubs Belgium, Ifapme Liège, 
Stella Maris Merksem, Vesalius Instituut Oostende, Syntra 
Antwerpen, Syntra Hasselt, CESOA Brussel en ook de oogartsen 
die zijn komen helpen. !
Afspraak op de volgende Nationale Spelen te Brussel, van 14 
tot en met 16 mei 2015. !!
Ignace Fransman 
SOLCIOE Clinical Director Belgium


